ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SDRUŽENÍ
TJ SOKOL RADIM z.s.
Číslo zasedání: 3 /17
Konaného dne: 11.12.2017
V zasedací místnosti: Radim čp. 100
Od: 20:00
Do: 21:30
Přítomni: Štěpánka Kořínková, Martina Říhová, Petra Macáková, Pavel Míka,
Karel Stříbrný, Petr Kořínek, Lukáš Karban
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Vzhledem k účasti je shromáždění členů usnášeníschopné.

Byl navržen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informace členů, oddílů
Dotace
Renovace sportovišť
Plánované akce
Nákup robotického vysavače
Zimní tréninky
Závěr

Hlasování o navrhovaném programu:
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Navržený program byl schválen.

TJ Sokol Radim z.s.

1. Informace členů, oddílů
• Proběhlé akce: v červnu dětský den, červenec – šipkový turnaj,
srpen – turnaje, posvícenský turnaj (málo týmu, jen 5), debly
rodinné i losované, září – fotbalový turnaj (v termínu probíhalo
hodně akcí v okolí), pronájem - soustředění Paka
• Poskytnuta dotace – příspěvek na ohňostroj při rozsvěcení
vánočního stromu v Radimi – 3000,• stolní tenis – od roku 2018 při okresních soutěžích je povinné
používání plastových míčků, zvýšení ceny 60,-/ kus

2. Dotace
• Z MŠMT jsme v létě obdrželi vyrozumění o žádosti o dotace na
rozvoj barevného volejbalu v obci. Byla obdržena dotace 25.000,
která byla využita na koupě nových pomůcek pro trénování
barevného volejbalu a zvyšování fyzické kondice a koordinace dětí
(dětský padák, překážky, míče, medicinbaly, balanční podložky,
obruce, kužele apod.). Vyúčtování se má provést do 28.1.2018
• Podána žádost o dotaci na VPA - Program X – Prjekty pro
sportování večejnosti – podána žádost – zisk 3000,- na celý kraj
3. Renovace sportoviště
• Byl vznesen návrh na celkovou renovaci sportoviště. Jednalo by se
jak o vnitřní prostory, tak o venkovní plochy. Budova haly by byla
prodloužena tak, aby zde vnikl prostor pro klasické volejbalové
hřiště. Antukové kurty by byly renovovány a byl by zde zachován
antukový povrch. Travnaté fotbalové hřiště by bylo předěláno na
víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Celá renovace by byla
rozdělena na dva projekty: prodloužení haly a renovace venkovních
sportovních prostor.
• Spolupráce s obcí. Obecní úřad Radim s tímto plánem souhlasí –
nutnost odsouhlasení na schůzi zastupitelstva. Na tuto akci bychom
chtěli získat dotace – MŠMT ???( 30-70%), ministerstvo pro místní
rozvoj??? (40-60%) - vše v jednání.
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TJ Sokol Radim z.s.

• Na projekt tělocvičny osloveny 3 firmy – Jastav, p. Odstrčil –
180000,- / firma z Prahy - přes 400.000,- / Jičín, p. Jarolímek –
185.000,• Hranice pozemku s panem Krátkým – plot zastaralý, prorostlý
křovinami – nutná renovace nebo zbourání. Jednání o odkoupení
části pozemku, aby byl lepší průchod kolem haly ke sportovišti –
nesouhlasí, nutné zachovat stávající hranice.
Hlasování o renovaci sportoviště
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování:0
Byla odsoulasena celková renovace sportoviště ve spolupráci s obcí.

4. Plánované akce
• V červnu 2018 ( po-ne) – zájem o pronájem sportovního zázemí –
soustředění volejbal Dvůr Králové
• 26.12.2017 – turnaj žactva ve stolním tenisu
• 27.1.2018 – dětský volejbal – Lomnice nad Popelkou
• 27.1.018 – Sokolský ples od 20,00

5. Nákup robotického vysavače
Vznesen návrh na nákup robotického vysavače. Probíhal by automatický
úklid haly a to jak vysávání prachu, tak mokré stírání. Cena 3700,-

Hlasování o nákupu robotického vysavače
Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se hlasování: 0
Byl odsouhlasen nákup robotického vysavače.
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TJ Sokol Radim z.s.

6. Zimní tréninky
Volejbalové tréninky v zimě probíhají každou neděli – žactvo + ženy. Do
konce roku 2017 je zajištěn pronájem tělocvičny v Jičíně na gymnáziu od
15:00 do 17:00 hodin za cenu 180kč / hodinu. Od nového roku je v
jednání pronájem nové haly ve Valdicích. Lepší hrací podmínky i
dojezdová vzdálenost.
7. Závěr
Nutné svolání schůze na polovinu ledna – ples, renovace sportovišť.

V ………………, datum ………….

…………………………………
Zapisovatel
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